H18 - Drivning og udlevering af grise
Udnyt grisenes naturlige adfærd under drivning

+

1.

Rolig omgang med grisene i hverdagen.
Det giver positiv kontakt til mennesker.

2.

Hav god tid - stressede grise er svære at
drive.

3.

Brug drivbrædder og drivstave.

4.

Tænd lys, der hvor grisene skal hen.

5.

Fjernbetjent port / dør.

6.

Afblænd blinde hjørner ved døre mv.

7.

Gør drivgange ”uinteressante” uden højdeforskelle.

8.

Afblænd åbne stiadskillelser undervejs.

9.

Afskærm rampen for modvind. Etablering af
reversibel ventilation.

10. For at lette drivning omkring hjørner kan
man evt. sætte et spejl op.
God gang til at drive grise igennem

Opsætning af et spejl ved f.eks. hjørner kan
gøre drivning lettere
Væk ikke grisenes nysgerrighed og frygt








Undgå rod på gangene.
Reparer revner i gulv.
Vend / flyt riste på tværs af gangarealerne.
Brug ikke støder, skovle eller koste under
drivning.
 Skift ikke tøjfarve.
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Pkt.

Supplerende kommentar - Drivning og udlevering af grise

1.

Grise, der er vant til at omgås mennesker, er ikke frygtsomme

2.

Stressede grise er umulige at få til at gå i samme retning

3.

Koste og skovle som drivredskaber medfører som regel, at grisene behandles hårdhændet.
Det skaber uro og frygt i flokken, og det gør flokken vanskeligere at styre. Disse redskaber
er heller ikke gode til at holde grise, der ”vender rundt”. El-støder er ikke tilladt.

4.

Grisene foretrækker at bevæge sig fra mørke mod lysere områder

5.

Når grisene drives på gangen, er det praktisk at kunne åbne døren foran dem uden at skulle
igennem flokken af grise. En fjernbetjent ledhejseport er ”Rolls Royce”-modellen.

6. +
7.

Grisenes vej gennem stalde og gange skal være så ”kedelig” som muligt, så deres nysgerrighed ikke vækkes unødigt. Revner og riste mv. på tværs af gulvet vækker grisenes nysgerrighed / frygt og kan få dem til at stoppe op.

9.

Grise bryder sig ikke om modvind

10.

Brug evt. en blankpoleret stålplade som spejl. Det går ikke i stykker
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